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Millennium Development Goals atau yang lebih dikenal sebagai MDGs adalah sebuah 

paradigma pembangunan global yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota United 

Nations (Perserikatan Bangsa Bangsa/PBB) di New York pada tahun 2000. Selama lebih dari 

satu dekade, MDGs telah membantu memberi arahan paradigma pembangunan global dan 

kini sudah mendekati garis akhir pada akhir tahun 2015.1 Sebagai salah satu negara yang 

ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk memastikan 

tercapainya seluruh target MDGs. Agenda pembangunan global seperti MDGs mendapatkan 

apresiasi dari berbagai pihak karena mampu memberikan pedoman dan fokus pada rencana 

pembangunan nasional, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program 

pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun pada saat 

bersamaan, MDGs juga menuai kritik dan banyak mendapat saran dari berbagai pemangku 

kepentingan untuk menjawab tantangan pembangunan global baru, seperti isu 

ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif serta masyarakat yang damai belum dapat 

dipenuhi melalui MDGs. 

Berdasarkan Laporan Pencapaian MDGs Indonesia tahun 2013, dari 63 target MDGs 

yang tersebar dalam 8 goals, Indonesia berhasil mencapai 13 target sebelum tenggat waktu 
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tahun 2015.2 Namun, di sisi lain beberapa target, terutama menyangkut isu kematian ibu 

hamil, nutrisi, sebaran HIV, dan akses sanitasi-air bersih masih jauh dari harapan. Hal ini 

menunjukkan masih dibutuhkan berbagai inovasi besar, terencana, dan berkelanjutan untuk 

mencapai seluruh target yang diinginkan. Terlebih lagi, kita tentu setuju bahwa 

pembangunan tidak mungkin berhenti sampai tahun 2015 . Masih banyak misi-misi MDGs 

yang belum seluruhnya dapat dicapai dan dianggap belum dapat menjawab tantangan 

pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global. Ini yang mendorong dibentuknya 

kerangka kerja pembangunan global yang baru, melanjutkan dan mengembangkan dari 

agenda MDGs, yang umum dikenal sebagai Post 2015 (Pembangunan Paska-2015).  

Post-2015 atau Sustainabale Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai 

kerangka kerja global untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs 

yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir Post-2015 lebih 

inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau Civil Society 

Organization (CSO). Penyusunan Post-2015 sendiri memiliki beberapa tantangan karena 

masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus 

diteruskan di dalam Post-2015. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen Post-

2015 juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Contohnya, isu-isu 

seperti ketimpangan, tata kelola efektif dan inklusif, serta harmoni masyarakat menjadi 

faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam Post-2015. Solusi dari isu-isu ini harus 

melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor lain, terutama mengingat perlunya 

keseimbangan pembangunan antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Proses penyusunan agenda pembangunan Post-2015 dilakukan melalui dua jalur 

utama yang telah digabungkan pada bulan September 2014. Sejak awal tahun 2015, proses 

diskusi memasuki tahapan berikutnya yakni proses intergovernmental yang dilaksanakan 

setiap bulan, dilanjutkan dengan Konferensi Pembiayaan Pembangunan di Ethiopia pada 

tanggal 13-16 Juli 2015, dan kemudian ditutup dengan pengesahan dokumen pada Sidang 

Umum PBB di New York, Amerika Serikat, September 2015 nanti. Usulan SDGs terakhir 

menunjukkan adanya 17 goals dan 169 target. . Penurunan dari target ke indikator akan 
                                                           
2 Kementerian PPN/Bappenas RI. 2014. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 
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disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan masing-masing negara, dan masih bisa 

didiskusikan hingga Maret 2016. 

SDGs diharapkan bisa menciptakan dampak yang jauh lebih baik dibandingkan 

dengan program kerja MDGs. Proses penyusunan agenda global ini sudah banyak belajar 

dari berbagai kekurangan MDGs, selain juga membangun dari berbagai capaiannya. SDGs 

telah berupaya melibatkan dan mendapatkan input dari berbagai pemangku kepentingan 

yang merasa aspirasinya tidak terefleksikan dalam MDGs. Tanpa mengatakan bahwa agenda 

global ini sudah sempurna, kita semua berharap SDGs bisa menjawab berbagai masalah 

global. Karena pada dasarnya, keperluan akan agenda pembangunan MDGs dan SDGs 

menunjuk pada kebutuhan untuk akses, hak, dan kesempatan yang sama dan merata untuk 

berkembang dan sejahtera. Pada dasarnya, lahirnya semua agenda pembangunan ini 

hanyalah refleksi bahwa semua manusia ingin memiliki kehidupan yang sejahtera. 
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